Ιερή Πόλη Μεσολογγίου
Το Μεσολόγγι είναι η πρωτεύουσα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Μια αναπάντεχα γοητευτική και σύγχρονη πόλη, µε βαριά ιστορική
κληρονοµιά, έντονη πνευµατικότητα αλλά και φρεσκάδα. Κτισµένη
στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, ανάµεσα στις εκβολές των ποταµών Ευήνου και Αχελώου και πλάι στη λιµνοθάλασσα που αποτελεί σηµαντικό υγροβιότοπο, µε σπάνια χλωρίδα και πανίδα,
ιχθυοπαραγωγικό κέντρο και κέντρο παραγωγής αλατιού.
Το Μεσολόγγι, ανακηρύχτηκε Ιερή Πόλη στις 22 Απριλίου του 1937
µε απόφαση του Γεωργίου του Β’, που όρισε την Κυριακή των Βαΐων
ηµέρα εθνικού εορτασµού της επετείου της Εξόδου της Φρουράς των
Ελεύθερων Πολιορκηµένων.

H O T E L

•

M E S S O L O N G H I

H O T E L

Ιαµατικά Λουτρά Αγίας Τριάδας
Πολύ κοντά στο ξενοδοχείο, το γιατρικό
της Λιµνοθάλασσας, η φυσική ιαµατική
πηγή της Αγίας Τριάδας δίπλα στο ιστορικό µικρό νησί Kλείσοβα. Εδώ, για αιώνες, κάθε εποχή, χιλιάδες Έλληνες
παίρνουν ένα αναζωογονητικό και θεραπευτικό ιαµατικό λουτρό λάσπης. Το πυκνό
αλάτι και το ιώδιο που περιέχει το νερό και
η λάσπη του βυθού της, έχουν την ιδιότητα
να θεραπεύουν σηµαντικές παθήσεις.
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Birdwatching - Φωτογραφία
Καταδύσεις
Ράφτινγκ, Καγιάκ
Ποδηλασία, Ποδήλατο Βουνού
Αναρρίχηση - Καταρρίχηση
Τοξοβολία
Ιππασία
Ορειβασία, Πεζοπορία, Σπηλαιολογία
Εναέριο Πέρασµα
Ψάρεµα
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς
Skydiving - Ελεύθερη πτώση
Γευσιγνωσία
Αρχαιολογικοί χώροι - Μουσεία

Το www.activities4all.gr σας δίνει την ευκαιρία να βιώσετε τον εναλλακτικό τρόπο ζωής στην περιοχή µας µε τις δραστηριότητες που προτείνει στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού µε την πολυνησιακή
µορφολογία της από τη µία και τον ορεινό όγκο (Αρακύνθου) µε τα µοναδικά δάση βελανιδιάς και καστανιάς από την άλλη αποτελούν ένα µοναδικό προορισµό για τους λάτρεις της φύσης. Σ’ αυτό το τοπίο
φιλοξενούνται εκατοντάδες είδη µορφών ζωής του οικοσυστήµατος. Επίσης γίνονται ξεναγήσεις σε ελαιοτριβεία - οινοποιεία και άλλες δραστηριότητες της περιοχής σχετικά µε την γευσιγνωσία.
Αριθµός µητρώου ΕΟΤ: 0413Κ013Α0001300
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Το ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ είναι δίπλα στη φημισμένη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και πολύ κοντά στο κέντρο της
πόλης.
Όσοι το επισκέπτονται διαπιστώνουν την ποιότητα διαμονής
και την άψογη εξυπηρέτηση, τη μοναδική θέα και την εκλεκτή
κουζίνα μας. Όλα τα παραπάνω κάνουν την παραμονή σας
μοναδική εμπειρία είτε έρχεστε για εργασία είτε για διακοπές.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα ΘΕΟΞΕΝΙΑ προσφέρει υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών και την εγγύηση 3 αστέρων.
Συνεδριακός χώρος, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, παιδική χαρά, κήπος δίπλα στην θάλασσα, internet access, free wi-fi internet, αίθουσα προβολής
πολυμέσων, άνετο πάρκινγκ. Όλα αυτά κάνουν τη διαμονή ή την
εκδήλωσή σας αξέχαστη!

Εστιατόριο
Απολαύστε παραδοσιακές τοπικές συνταγές, αλλά και υπέροχη
ελληνική κουζίνα. Πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό
με γεύσεις που συναντούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και
γευσιγνωσίας.

Συνεδριακό Κέντρο
Διοργανώνουμε ομιλίες, συνεστιάσεις, εξετάσεις πτυχίων, συνέδρια, δειγματισμούς εταιρειών κ.λπ. Η αίθουσά μας διαθέτει
video projector, pc projector, προβολή διαφανειών, μικροφωνική εγκατάσταση. Η διαμόρφωση του χώρου γίνεται πάντα με
συνεννόηση μεταξύ μας.

Αίθουσα Εκδηλώσεων
Στην αίθουσά μας και τον κήπο μας, καλύπτουμε πολλών ειδών
εκδηλώσεις όπως Γάμους, Βαπτίσεις, Εκθέσεις, Γενέθλια, Χορούς
κ.λπ. Η πολυετή εμπειρία μας σε αυτόν ειδικά τον τομέα είναι η
εγγύηση για όσους διαλέξουν το χώρο μας για να διοργανώσουν την εκδήλωσή τους.

Καφές - Πρωινό
Εικόνες ελευθερίας και ήρεμης ομορφιάς επικρατούν στον κήπο
του ξενοδοχείου μας. Μπορείτε να πάρετε πρωινό σε μια μεγάλη αίθουσα με άπλετη θέα ή στον κήπο μας δίπλα στην λιμνοθάλασσα.

Πισίνα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
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Τηλεόραση - digital digea
Free wifi internet
Θέρμανση / κλιματισμός
Παιδικό κρεβάτι κατόπιν αιτήματος
Extra κρεβάτια διαθέσιμα
Απευθείας τηλεφωνική γραμμή
Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας
Μπαλκόνι
Υπηρεσία Αφύπνισης
Σίδερο-σιδερώστρα κατόπιν αιτήματος
Εφοδιασμένο μίνι μπαρ
Υπηρεσία δωματίου
Καθημερινή καθαριότητα Δωματίου
Ενοικιάσεις ποδηλάτων

Τα 107 δωμάτια του ξενοδοχείου μας σας δίνουν την
ευκαιρία να απολαύσετε τη διαμονή σας σε υπέροχους
χώρους αισθητικής που δένουν απόλυτα με το φυσικό
περιβάλλον, παρέχοντας παράλληλα όλες τις ανέσεις και
θέα στην μαγευτική λιμνοθάλασσα.
Υπάρχουν Σουίτες, τετράκλινα, τρίκλινα, δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια για όλες τις ανάγκες των πελατών μας.
Θα λατρέψετε τη φιλοξενία του ιστορικού Μεσολογγίου!

Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο και σε απόσταση 20 μέτρων
υπάρχει πισίνα στο καφέ μπαρ z’plaz με δωρεάν είσοδο και
χρήση της πισίνας στους πελάτες του ξενοδοχείου με την επίδειξη κάρτας που προμηθεύεται από την Reception.

Πάρκινγκ
Στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει πάρκινγκ
για τη στάθμευση αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσικλετών και
ποδηλάτων. Ό χώρος είναι πολύ μεγάλος και μπορεί να σταθμεύσουν ακόμα και μεγάλου τύπου οχήματα.

Ίντερνετ - Free Wifi
Στο Ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν την
ανάγκη των επισκεπτών μας για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι’
αυτό τον λόγο προσφέρουμε δωρεάν υψηλής ταχύτητας internet, free wifi, στα δωμάτια και σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους, όπως εστιατόριο, lobby, lounge, καφετέρια, αίθουσα
συνεδριάσεων, κήπο, βεράντα κ.λπ.
Διαθέτουμε επιπλέον επιτραπέζιους υπολογιστές για τους επισκέπτες τους οποίους δεν διαθέτουν laptop ή tablet.

